
 

INFORMATIONSBLAD   #2,  2010
Välkommen till nummer två av vårt informationsblad. Det har hunnit bli sommar och därmed
aktualiseras många”utomhus”- boendefrågor: Trädgård, uteplatser,  etc. Läs om dessa och andra
aktuella frågor nedan. Styrelsen önskar härmed alla boende i föreningen en riktigt bra sommar!

FÖNSTER
För att få en professionell bedömning av
olika åtgärdsalternativ i fönsterfrågan har
styrelsen anlitat en etablerad konsultfirma
för att utreda kostnader och övriga
konsekvenser för tre alternativ: Byte av alla
bågar och karmar, byte av bara bågar, eller
grundlig renovering av bågar och karmar. I
alla tre alternativen är det tänkt att byte till
energiglas (som isolerar bättre)  skall ingå.
Vi hade hoppats kunna hålla någon typ av
informationsmöte om detta under våren,
men p.g.a. arbetsanhopning på
konsultfirman får vi inte den beställda
utredningen förrän efter midsommar och
därför dröjer vi med ev. mötesaktiviteter till
hösten. Hör gärna av er under sommaren
med synpunkter till styrelsen.

VÅR (?)-STÄDNING
Det är hög tid för den årliga vårstädningen, och
vi har därför beställt en container för grovsopor,
den kommer att stå vid sop-huset under hela
vecka 22 (31/5-6/6). Vi uppmanar alla boende
att städa bort tillhörigheter som belamrar
allmäna ytor på vindar, hobbyrum  och i
källare. Det som ev. finns kvar i dessa
utrymmen kommer att omhändertas för
bortforsling efter den 6 juni. Passa också på att
slänga annat av typen grovsopor i containern
(dock inte elgrejor eller elektronik!).

TRÄDGÅRD
Till vår stora glädje kan vi konstatera att de
nyplanteringar mellan husen på
Prästgårdsgatan som gjordes i höstas har
överlevt den stränga vintern. Vi har nu på
plats en cirkelformad måbärshäck och tre
stycken japanska körsbärsträd,
förhoppningsvis blommar de senare första
gången nästa vår. Det har också grävts på
gräsmattan bakom Prästgårdsgatan 3A för
att ge plats för ett buskage med Forsythia
och syren och inom kort kommer också en
hägg att ersätta en död äppelträdsplanta på
baksidan av Prästgårdsgatan 5 B.

HEMSIDAN
Föreningen har en hemsida där man kan finna
mera utförlig information och aktuella nyheter
(www.fatburen.org/mia/stabby). Här finner
man t.ex. de senaste stämmoprotokollen,
gällande stadgar, ordningsregler, historik, och
bilder från föreningens domäner.

UTEMÖBLER
Som vanligt har utemöblerna kommit på
plats, nytt för i år är att vi på försök inte låser
ihop dem med stålvajrar. Förhoppningsvis får
de stå kvar ändå. OBS: ställ inga
engångsgrillar direkt på borden eller
gräsmattorna! De blir varmare än man tror
undertill och lämnar då väldigt fula
brännmärken efter sig.

Vänd!



TRÄNINGSRUM
Föreningen har införskaffat nya
träningsredskap och dessutom några
färgpytsar. Under de kommande
veckorna kommer träningsrummet i
källaren Prästgårdsgatan 3 att snyggas
upp, målas och de nya redskapen
kommer att installeras. Förhoppningsvis
skall allt vara klart till höstterminens
början.

UTHYRNINGSRUM
Föreningens uthyrningsrum (i källaren,
Prästgårdsgatan 3) kan bokas på en lista
som sitter på dörren utanför rummet,
Nycklar och deposition hanteras av
Ulla-Britt Jansson (P-3B), Anna-Karin
Björnberg (P-5A) eller Gunilla
Westermark (P-5B).

SOPRUM
Föreningens soprum som nyligen fått ett
nytt lås (gamla nyckeln passar) har
periodvis ”nått kapacitetstaket”, särskilt
behållaren för kartonger har varit
överfull med icke-ihopvikta sådana.
OBS: I ihopvikt skick (använd en kniv)
tar kartonger mycket mindre plats!

HEMSIDAN
Föreningens hemsida har en ny adress,
som förhoppningsvis skall vara lättare att
komma ihåg: www.stabby37.se.
Uppdatera era bokmärken!

GARAGEDÖRRAR
Det är dags att göra någonting åt
föreningens garagedörrar! Särskilt en
del dörrar på Prästgårdsgatan 5 är slitna
på ytan. Vi har därför tagit in offereter
på ommålningsarbete, och hoppas
kunna få detta utfört innan året är slut.

TREVLIG SOMMAR!


